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ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 14 DE OUTUBRO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 14 de outubro de 2019, no
Plenário José Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta
do Araguaia - Estado do Pará, reuniu-se os vereadores, sob a presidência do
vereador JOSÉ MARIA LIMA MAGALHÃES, auxiliado pelo vereador MARCOS
DOS REIS ROCHA 1° Secretário e a vereadora EDNA MARIA CANUTO DE SÁ,
2a Secretária, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a
averiguação de quorum, o qual constatou a presença dos onze vereadores,
havendo portanto, quorum. Dando prosseguimento à sessão o senhor presidente
convidou a todos para ficarem de pé em saudação as bandeiras nacional,
estadual e municipal e determinou a segunda secretária que fizesse a leitura de
um trecho bíblico sendo lido Salmos (127:1) declarando aberta a sessão de
acordo com o artigo 110 do Regimento Interno, continuando solicitou do 1°
Secretário a leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE: após lida a ata
da sessão anterior, a mesma foi posta em discussão e votação e em seguida
aprovada por unanimidade. Leitura da Emenda Supressiva n° 001/2019, da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentado ao Projeto de Lei n°.
538, de 13 de setembro de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a
elaboração da Lei Orçamentaria de 2020, sendo o mesmo colocado em
discussão e votação e sendo aprovado por unanimidade. Leitura da Emenda
Modificativa n° 001/2019, da Comissão de Finanças e Orçamentos, apresentado
ao Projeto de Lei n°. 538, de 13 de setembro de 2019, que dispõe sobre as
Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentaria de 2020, o qual foi
posto em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura da
Emenda Modificativa n° 002/2019, da Comissão de Finanças e Orçamentos,
apresentado ao Projeto de Lei n°. 538, de 13 de setembro de 2019, que dispõe
sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentaria de 2020, o
qual foi colocado em discussão e votação e sendo aprovado por unanimidade.
Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentado
ao Projeto de Lei n°. 538, de 13 de setembro de 2019, que dispõe sobre as
Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentaria de 2020, sendo o
mesmo posto em discussão e votação e sendo aprovado por unanimidade.
Leitura da Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, apresentado ao
Projeto de Lei n°. 538, de 13 de setembro de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes
Gerais para a elaboração da Lei Orçamentaria de 2020, sendo o mesmo
colocado em discussão e votação e sendo aprovado por unanimidade. Indicação
n° 062, de 11/10/2019, de autoria do vereador António Luiz, que indica a
necessidade urgente de proceder com a recuperação do tabulado da ponte sob
o Córrego Grotão, localizada a vinte km de sede do Município, em frente a
propriedade do Senhor Luiz Carlos, sendo o mesmo colocado em discussão e
votação e sendo aprovado por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador Renato de Alencar, que faz os cumprimentos de rotina e diz que
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constantemente tem fiscalizado as obras que estão sendo realizadas no
Município e parabeniza o Prefeito Adélio e o Secretário de Educação pela
reforma da Escola Municipal da Vila Juassama e diz que essa foi uma luta dessa
Casa de Leis. Fala que as críticas construtivas ajuda os vereadores a se
empenhar mais pelo seu trabalho e sempre pede em oração sabedoria a Deus
para realizar seu trabalho da melhor maneira possível. Fala que a Câmara de
vereadores não dispõe de recursos para a realização de obras, no entanto corre
atrás dos recursos para beneficiar a população e sua intenção é somar para o
desenvolvimento de Floresta do Araguaia. O próximo à fazer uso da palavra é o
vereador Lázaro Purcino, o qual cumprimenta a todos e parabeniza a
comunidade da Vila Juassama pois através de sua luta conseguiu sensibilizar o
Prefeito e o Secretário de Educação para a realização da reforma, ampliação e
construção do muro da Escola Municipal da Vila Juassama. Manifesta
preocupação com a situação das pontes e diz que irá se reunir com o Secretário
de Obras para saber qual a programação para a recuperação e construção das
pontes. Diz que na sexta-feira foi lido o relatório da Comissão Parlamentar de
Inquérito-CPI e foi protocolado no Ministério Público Federal, mostrando assim
que a Comissão cumpriu com o seu papel e de agora diante será o Ministério
Público Federal que tomará as devidas providências. Discorre sobre sua viagem
a Brasília e diz que foi uma das melhores viagem que fez, pois conseguiu vários
recursos para o Município. Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra é a
vereadora Edna Maria, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a
reforma, ampliação e construção do muro da Escola Municipal da Vila Juassama
e diz que esse foi um pedido seu ao Chefe do Poder Executivo e fala que essa
reforma foi de extrema importância a população local e parabeniza o Prefeito
Adélio e o Secretário de Educação pela realização da mesma. Diz que as
indicações feitas nessa Casa são assinadas por todos os vereadores, mostrando
assim a união dessa Casa em prol da população e diz que a programação é
reformar outras escolas do Município e diz que está ansiosa pela reinauguração
do Hospital Municipal. O próximo à fazer uso da palavra é o vereador Raimundo
Nonato, o qual faz os cumprimentos de rotina e justifica sua ausência na Sessão
anterior e discorre sobre sua viagem a Brasília, onde esteve juntamente com os
colegas vereadores Lázaro Purcino e Irmão Marquinho, o Prefeito, Secretário de
Saúde e Secretário de Educação, em busca de recursos para o Município e cita
algumas solicitações que foram protocoladas com seus Deputados. Parabeniza
os moradores da região da Vila Juassama pela construção do muro e reforma
da escola da região, bem como a colega vereadora Edna do Fernandão pela
autoria da indicação fala que a parceria do Secretário de Educação e Prefeito
tem dado certo. Diz que a próxima escola que será reformada será a da Vila Bom
Jesus I. Diz que o Prefeito Adélio trabalha de forma unida com os vereadores
sem olhar para sigla partidária. Fala que uma dificuldade que essa Gestão está
tendo é como transporte escolar devido uma empresa que não tem compromisso
e responsabilidade. Diz que a Vila Bom Jesus l agradece ao Sub Tenente Félix
pelo apoio que está dando com a guarnição na referida Vila. Dando continuidade
à Sessão faz uso da palavra o vereador Marcos dos Reis, o qual faz os
cumprimentos de rotina e manifesta satisfação pela reforma e ampliação da
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escola da Vila Juassama e parabeniza o Secretário de Educação pelo belíssimo
trabalho que vem realizando a frente da Secretaria, pois educação não tem
gastos, tem investimento. Discorre sobre as pontes e fala que irá fazer uma
indicação solicitando a recuperação da ponte do córrego Lajeado, próximo a
propriedade do senhor Dezim. Comenta sobre a indicação de sua autoria,
juntamente com a colega vereadora Piquena Vital, solicitando a perfuração de
um poço semi-artesiano na Vila Matão e diz que o poço que foi perfuração não
teve bom êxito e devido isso foi feito novo poço. Parabeniza o colega vereador
Alécio Pessoa pelo lindo trabalho realizado com as crianças, bem como o
Deputado Estadual Alex Santiago e sua esposa Majorry que realiza a alguns
anos a festa das crianças. Fala que o Deputado Arnaldo Jordy mesmo depois de
perder as eleições continua se empenhando em destinar recursos para o nosso
Município. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa, o qual
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o discurso do colega vereador
Irmão Marquinhos e parabeniza o Deputado Alex Santiago e sua esposa Majorry
pelo evento realizado para as crianças, pois é uma forma de proporcionar alegria
as crianças. Fala que está com um projeto para realizar a festinha para as
crianças na Vila e seu objetivo expandir o projeto para todas as Vilas e para a
sede do Município. Discorre sobre as pontes e manifesta preocupação com as
pontes que foram queimadas, bem como as que estão precisando ser
recuperadas, e cita o exemplo da ponte do córrego Juruparana que é de extrema
importância aos produtores da região. Diz que os moradores da Vila São Brás
ficou quase dez dias sem água devido a bomba do poço ter queimadas e em seu
ponto de vista a Administração demora em resolver os problemas. Dando
seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador Gilmair Siqueira, que fazer
os cumprimentos de rotina e parabeniza a Secretária de Educação pelo bom
trabalho que vem realizando e acredita que ainda há muito trabalho a ser feito.
Diz que após sermos eleitos devemos esquecer as bandeiras partidárias, pois
nossa bandeira deve ser o povo e cumprir com confiança que nos foi depositada.
Diz que no início do seu mandato fez uma indicação solicitando a perfuração de
um poço semi-artesiano para a Vila Travessão, o qual o Prefeito atendeu e
também solicitou a limpeza das ruas da referida Vila a qual não foi possível o
Executivo atender e solicita ao Secretário de Obras que aproveite os maquinários
na região para proceder com a abertura das ruas da referida Vila e manifesta
preocupação com a situação da ponte do córrego Juruparana. Discorre sobre a
situação da Vila São Brás eu e ficou mais de uma semana sem água devido a
ponte ter queimada e acredita que uma boa alternativa é aumentar o número de
funcionários para esse tipo de reparos. Comenta sobre iluminação pública e fala
que frequentemente a população tem cobrado providências das autoridades
responsáveis nesse sentido. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
António Luiz, que cumprimenta a todos e justiça sua ausência na Sessão
anterior. Parabeniza o Deputado Alex Santiago Vila realização da festa para as
crianças e agradece ao Deputado pelo privilégio de ter sua parceira, bem como
pelo recurso de 200.000,00 (duzentos mil reais) para a conclusão da reforma do
Hospital Municipal e o apoio no Hospital Regional de Redenção. Discorre sobre
as pontes e manifesta preocupação, pois há várias pontes precisando serem
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recuperadas que encontram-se em péssimo estado de trafegabilidade. Diz que
a Vila Ametista está passando dificuldades em questão de água e em sua opinião
deveria ter bombas reservas para as situações de emergência. ORDEM DÓ DIA.
Iniciando com a discussão e votação em primeiro turno, artigo por artigo, o
Projetode Lei n°. 538, de 13 de setembro de 201 9, que dispõe sobre as Diretrizes
Gerais para a elaboração da Lei Orçamentaria de 2020, a qual após ser discutido
pelos vereadores, foram posto em votação e sendo aprovado por unanimidade.
E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 11 : 48 (onze horas e quarenta e oito minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 21 de outubro do corrente ano,
no horário regimental. E para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a

Secretário, lavrai e assjno a presente Ata, que se achada conforme vai assinada
por mim e peloSJdepmis membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador, VaL / \  ,  Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário,

José Maria Lima Magalhães, Presidente.
Edna Maria Canuto de Sá 2a.Secretária. *********
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